
No ano de seu aniversário de 70 anos, 
a  UPM conquistou o primeiro lugar na 
categoria "universidade ou faculdade 
particular" na seleção Os mais 
Amados de SP.
A pesquisa é realizada pela revista 
Veja São Paulo, que ouve mais de 
2 mil leitores de todas as regiões da 
capital.
No levantamento, feito em parceria 
com a MindMiners, foram 
contempladas 40 categorias, entre 
comércios, serviços e lugares que 
conquistaram o coração dos 
paulistanos.
O Reitor da UPM, Prof. Dr. Marco 

Tullio de Castro Vasconcelos, celebrou a 
conquista: "Na missão do Mackenzie, 
não apenas oferecemos ensino de 
qualidade, mas uma educação cidadã e 
um cuidado com as pessoas e isso se 
reflete no relacionamento dos 
estudantes com a instituição e entre si". 
Um dos fatores para o destaque na 
seleção, além do ensino excelente, é o 
espírito mackenzista, como afirmou 
Daniel Grandolfo,  Superintendente de 
Comunicação e Marketing do IPM: "a 
sensação de pertencimento e orgulho 
que nosso aluno tem acaba se 
refletindo na visão de toda a 
comunidade”. Leia mais.
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A UPM realizou, em agosto, a 
recepção aos alunos ingressantes no 
2º semestre de 2022.  O evento foi 
aberto pela Recepção Institucional, 
que ocorreu no dia 03 de agosto, para 
os campi Higienópolis e Alphaville, e 
no dia 04, para o campus Campinas.
Durante a programação, os calouros 
puderam conhecer as inúmeras 
oportunidades que  terão em sua 
trajetória dentro da Universidade, 
além de ser uma integração entre 
alunos de diferentes cursos. 
Leia mais.

Mackenzie realiza Recepção 
aos Calouros do 2º semestre
de 2022

Alunos da Pós-Graduação 
são recebidos com palestra 
sobre liderança
No dia 04 de agosto, os alunos da 
Pós-Graduação Lato Sensu foram 
recepcionados em evento especial, 
com a palestra "Liderar é preciso, 
mandar não é preciso". O palestrante 
foi Sergio Sabino, antigo mackenzista 
e diretor de Marketing, Comunicação 
e Desenvolvimento de Negócios do 
escritório Machado Meyer Advogados.
Sabino destacou a diferença entre 
autoridade e o exercício de servir e 
reconhecer o valor das pessoas. 
Segundo ele, isso exige tempo e 
autoconhecimento. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/recepcao-aos-calouros-20222-reserve-sua-agenda
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPw06TterHuI&data=05%7C01%7Cssabino%40machadomeyer.com.br%7C15f8b3968b2548219af408da7978f38a%7C8da5234eae8e41cd9f3edab90ada4aaa%7C0%7C0%7C637955857845037898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yOccrPioJ5awabSrLK7q%2BiO6qS%2F9Bh97tc6soP%2BgSuM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPw06TterHuI&data=05%7C01%7Cssabino%40machadomeyer.com.br%7C15f8b3968b2548219af408da7978f38a%7C8da5234eae8e41cd9f3edab90ada4aaa%7C0%7C0%7C637955857845037898%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yOccrPioJ5awabSrLK7q%2BiO6qS%2F9Bh97tc6soP%2BgSuM%3D&reserved=0
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/lideranca-e-uma-construcao-exige-tempo-e-autoconhecimento
https://www.mackenzie.br/eventos/universidade/2021/inovamack


A partir de uma iniciativa da Diretoria 
de Ensino, Pesquisa e Inovação 
(DENPI) do Instituto Presbiteriano 
Mackenzie (IPM), os professores da 
Escola de Engenharia (EE) e do 
Colégio Presbiteriano Mackenzie 
fizeram parceria para oferecer a 
disciplina eletiva de nanotecnologia. 
No dia 16 de junho, alunos do 
colégio puderam apresentar seus 
aprendizados em eventos abertos ao 
público. Leia mais.

Universidade de Stanford 
apresenta oportunidade de 
bolsas de estudos para 
mackenzistas
A Universidade de Stanford, dos Estados 
Unidos, realizou uma palestra no 
campus Higienópolis da UPM, no dia 18 
de agosto, para apresentar o Programa 
de bolsas de estudo de Pós-Graduação 
Knight Hennessy Scholars Stanford 
University. O evento foi aberto a 
mackenzistas e à comunidade externa e 
contou com um bom público presente 
no auditório Escola Americana. As bolsas 
são integrais, para um período de três 
anos, e incluem os gastos com a 
hospedagem. Leia mais.

Escola de Engenharia faz 
parceria com Colégio 
Mackenzie para oferecer 
disciplina de 
Nanotecnologia

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/nanotecnologia-a-parceria-de-sucesso-entre-colegio-e-universidade-mackenzie
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/conheca-programa-de-bolsas-da-universidade-de-stanford-voltado-para-estudantes-brasileiros


O mês de agosto foi marcado por 
mais um Ciclo de Encontros de 
Professores Mackenzistas. 
Promovido pela Chancelaria do 
Mackenzie, o encontro foi realizado 
no dia 25, no Centro Histórico e 
Cultural, campus Higienópolis.
O evento contou com a participação 
especial do Prof. Dr. Marco Tullio de 
Vasconcelos, sob o tema “O 
diferencial da confessionalidade na 
gestão acadêmica”. 

Mackenzie participa da 8ª 
edição da Jornada do 
Patrimônio Histórico
O Centro Histórico e Cultural Mackenzie 
(CHCM) foi parte do roteiro de visitação 
do Departamento de Patrimônio 
Histórico da Secretaria Municipal de 
Cultura. Com o tema “Tão perto, tão 
longe”, a 8ª Jornada do Patrimônio 
Histórico 2022 trouxe para o evento as 
diferentes centralidades de São Paulo e 
a compreensão de que a memória 
histórica e o intercâmbio cultural 
ultrapassam barreiras entre o centro e a 
periferia. O evento aconteceu em 
distintos pontos de São Paulo, em 20 e 
21 de agosto. Leia mais.

Encontro de professores 
aborda confessionalidade 
na gestão acadêmica

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/jornada-do-patrimonio-historico-2022-mackenzie-participa-da-8a-edicao


No dia 17 de agosto, a Escola de 
Engenharia (EE) inaugurou oito novas 
salas de aula de Aprendizagem Ativa, 
no campus Higienópolis. Os novos 
espaços buscam oferecer aos 
professores a possibilidade de aplicar 
metodologias ativas de aprendizagem, 
criando atividades instrucionais 
capazes de engajar os estudantes a se 
tornarem protagonistas no processo 
de construção do próprio 
conhecimento; além de incentivar o 
trabalho em equipe, otimizado pela 
estrutura das salas. Leia mais.

Escola de Engenharia 
inaugura novas salas de 
Aprendizagem Ativa

Parceria entre a prefeitura 
de Embu das artes e 
Programa de Pós-Graduação 
da UPM completa 5 anos
No dia 06 de agosto, no Centro 
Cultural Valdelice Prass, foi realizado 
evento em celebração aos 5 anos da 
parceria entre  a Prefeitura e a 
Secretaria de Educação de Embu das 
Artes e o Programa de Pós-Graduação 
em Distúrbios do Desenvolvimento, da 
UPM. Receberam medalhas os 
Professores Luiz Renato Rodrigues 
Carreiro, Maria Eloísa Famá D’Antino, 
Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira  
e Alessandra Gotuzo Seabra.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/universidade-inaugura-novas-salas-de-aprendizagem-ativa-da-escola-de-engenharia


A última edição do Notas Musicais, 
programa produzido pela 
Coordenadoria de Arte e Cultura 
(CAC), da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (PREC) da UPM, inovou ao 
mostrar os bastidores de uma 
apresentação: a peça apresenta um 
ensaio do Coro Universitário 
realizado em uma Igreja em Berlim, 
bem antes da exibição musical. O 
vídeo conta com comentários do 
maestro Parcival Módolo.  A gravação 
foi realizada durante uma viagem do 
coral mackenzista pela Europa, em 
2016.  Leia mais.

Pesquisa acompanha começo 
da regionalização do 
saneamento básico no país
O Grupo de Pesquisa de Direito 
Administrativo Contemporâneo, da 
Faculdade de Direito (FDir), e o Grupo de 
Extensão Mackcidade: direito e espaço 
urbano realizaram, em parceria com o
Instituto Saverr Sustentabilidade, um 
mapeamento sobre os primeiros passos 
do processo de regionalização do 
saneamento básico, à luz da Lei 
n° 14.026/2020 – Novo Marco Legal do 
setor. A pesquisa foi efetuada pelos 
professores Antônio Cecilio Moreira 
Pires, Cintia Barudi e Lilian Regina Pires.
Leia mais.

Edição do Notas Musicais 
mostra Coro Universitário 
na Alemanha

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/apresentacao-na-alemanha-do-coro-universitario-no-notas-musicais
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/pesquisa-acompanha-comeco-da-regionalizacao-dos-servicos-de-saneamento-basico-no-pais
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/pesquisa-acompanha-comeco-da-regionalizacao-dos-servicos-de-saneamento-basico-no-pais


A Profa. Dra. Karin Noemi Rühle 
Indart, da Universidade Nacional do 
Timor Leste (UNTL), visitou o campus 
Higienópolis e se reuniu com 
autoridades mackenzistas no mês de 
agosto. A docente veio agradecer, 
pessoalmente, ao Reitor da UPM, Prof. 
Dr. Marco Tullio de Castro 
Vasconcelos, pela parceria com o 
Programa de Pós-Graduação em 
Letras (PPGL) na oferta de um 
Doutorado Interinstitucional (DINTER).

Docente da Universidade 
Nacional do Timor Leste faz 
visita à UPM

Laboratório do Mackenzie 
faz parte do Projeto 3.0 da TV 
Digital

O Laboratório de TV Digital (LABTV)  
da UPM faz parte, atualmente, do 
Projeto 3.0 da TV Digital, sendo um 
dos selecionados para os testes da 
fase 2, em conjunto com organismos 
de padronização e institutos de 
pesquisa. Ao todo, 32 tecnologias são 
candidatas. Com história marcada 
pelo pioneirismo, o LABTV também foi 
responsável por realizar testes 
comparativos entre os sistemas 
televisivos no momento da entrada da 
TV digital no país. Leia mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/laboratorio-de-tv-digital-do-mackenzie-e-pioneiro-em-pesquisa-e-desenvolvimento


No dia 29 de agosto, a Editora 
Mackenzie promoveu o lançamento 
da 1ª edição do livro Estágios em 
Psicologia: a atuação profissional na 
formação. O evento foi realizado na 
entrada do Auditório Benedicto 
Novaes Garcez, campus Higienópolis.
A obra é destinada a estudantes em 
fim de curso, ingressantes na 
profissão e aos já atuantes, mas que 
buscam instrumentos que 
possibilitem uma constante 
atualização das novas perspectivas da 
formação. Leia mais. 

Editora lança livro Estágios 
em Psicologia: a atuação 
profissional na formação

Universidade inaugura Clínica 
de Transação Tributária

Em agosto, foi inaugurada, no campus 
Higienópolis da UPM, a Clínica de 
Transação Tributária, uma iniciativa da 
Faculdade de Direito (FDir).
O objetivo é orientar, gratuitamente, as 
empresas sobre diversos temas ligados à 
tributação, com foco nos acordos de 
transação junto às esferas federais. A 
Clínica também será um espaço de 
prática jurídica aos estudantes 
mackenzistas, bem como de ajuda à 
comunidade. Os interessados em 
receber as orientações devem se 
inscrever por meio do formulário. Leia 
mais.

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/editora-mackenzie-lanca-o-livro-estagios-em-psicologia-a-atuacao-profissional-na-formacao
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/universidade-inaugura-clinica-de-transacao-tributaria
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/universidade-inaugura-clinica-de-transacao-tributaria
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/escola-de-engenharia-inaugura-novo-hall-com-tabela-periodica-interativa-e-capsula-do-tempo


O campus Campinas da UPM 
promoveu, nos dias 30 e 31 de agosto, 
o 1º Seminário de Direito Militar e 
Segurança Pública, no Auditório da 
Casa do Advogado da OAB Campinas. 
O evento foi transmitido 
simultaneamente pelo canal do 
Mackenzie Campinas no Youtube. 
Destinada aos alunos do curso de 
Direito, a conferência abordou crimes, 
competências militares e segurança 
pública. Leia mais. 

Alunos de Direito vencem 
competição de debate 
argumentativo em Portugal

Fique por dentro!
Acesse mackenzie.br e conheça todos os destaques do mês!

UPM promove 1º Seminário 
de Direito Militar e 
Segurança Pública

Uma equipe de estudantes da 
Faculdade de Direito (FDir) conquistou 
uma competição de Debate 
Argumentativo, realizada na 
Universidade de Coimbra, em Portugal.  
A iniciativa foi do Grupo de Pesquisa 
sobre Riscos e Desafios 
Contemporâneos no Combate da 
Corrupção e do Crime Organizado, da 
FDir, e da Sociedade de Debates da 
Universidade de Coimbra e da 
Associação de Estudos Europeus de 
Coimbra. Leia mais.

https://www.youtube.com/channel/UCxiTV7abQab3vhyTwcQsOQA
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-campinas-promove-1o-seminario-de-direito-militar-e-seguranca-publica
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/alunos-de-direito-vencem-competicao-de-debate-argumentativo-em-portugal

